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1. የኩባንያው/ድርጅት ስም                                          

Company Name in English                        

2. የኩባንያው/ድርጅት አድራሻ፡ ሀገር      ከተማ           

ፖ.ሣ.ቁ.    ሞባይል ስልክ                  የሥራ ቦታ ስልክ            ፋክስ        

ኢሜል       የኩባንያው/ድርጅት የንግድ ምዝገባ ቁጥር      የታክስ 

መለያ ቁጥር ___________________በኢትዮጵያዊ የተመዘገበ ድርጂት ሲሆን የኢቴክ አ.ማ.ን ለማቋቋም ከዚህ በታች በተዘረዘረው ሁኔታ መደበኛ አክሲዮኖችን 

ለመግዛት ያመለክታል፡፡ 

3. የኩባንያው/ድርጅት ሥራ አስኪያጅ ወይም ህጋዊ ወኪል ስም ከነ አያት           የሃላፊነት ደረጃ 

_______________________________________አድራሻ፡ ከተማ            

ክ/ከተማ   ወረዳ        ቀበሌ      የቤት ቁጥር   ፖ.ሣ.ቁ.          ሞባይል ስልክ   

    የቤት/የሥራ ቦታ ስልክ    ፋክስ         ኢሜይል     
  የመታወቂያ ቁጥር __________________________     

4. ኩባንያው/ድርጅት እያንዳንዱ አክስዮን መሸጫ መደበኛ ዋጋ (Par value) ብር 100.00 (አንድ መቶ ብር) ሆኖ ብዛታቸው (በቁጥር)      ____  

በፊደል(         ) መደበኛ አክሲዮኖች በድምሩ በብር              (                                          ) ለመግዛት ተስማምቼ 

እንደሚከተለው ግዴታ ገብቻለሁ፡፡ አከፋፈሉም፦ 

4.1 ይህ ስምምነት እንደተፈረመ የጠቅላላ አክሲዮኖች ዋጋ ሙሉ ክፍያውን ማለትም ብር                       (                                       

) ለመክፈል ተስማምቻለሁ፡፡ ወይም 

4.2 ይህ ስምምነት እንደተፈረመ የመጀመሪያ ክፍያ (50 በመቶ) ብር  (          ) ከፍዬ ሁለተኛው 

ክፍያውን (50 በመቶ) ብር    (           ) የመጀመሪያውን ክፍያ በተከፈለ እስከ 3 ወር ጊዜ ውስጥ 

አጠናቅቄ ለመክፈል ተስማምቻለሁ፡፡ 

5. ከላይ ለመግዛት በተስማማሁት የጠቅላላ የአክሲዮን ዋጋ ላይ ተጨማሪ 5% (አምስት በመቶ) የአገልግሎት ክፍያ ብር   ( 

          ) ይህን የአክሲዮን መግዣ ቅፅ እንደተሞላ ከመጀመሪያ ክፍያ ጋር ሙሉ በሙሉ ለመክፈል ተስማምቻለው፡፡ 

6. ኢቴክ አ.ማ. ለአክስዮን ሽያጭ ያወጣውን የፕሮግራም መግለጫ በጥሞና ማንበቤን እና የሽያጭ ሁኔታዎችን፣ ገደቦችን እና ግዴታዎችን መቀበሌን 
በድርጅቴ ስም አረጋግጣለሁ፡፡ የአክሲዮን እንዲሁም የአገልግሎት ክፍያዎችንም ከዚህ ማመልከቻ ጋር በአባሪነት በተያያዘው ዝርዝር የባንክ ሂሳቦች 
በአንዱ ባንክ ገቢ አደርጋለሁ፡፡ ገንዘቡ ገቢ የሚደረግበት የባንክ ሂሳብ መጠሪያ ስም ኢቴክ አክሲዮን ማኅበር ነው፡፡ 

አክሲዮን የተገዛበት ቀን      

የአክሲዮን ገዥው ስምና  ፊርማ      

የአክሲዮን ግዥው ተወካይ  ስምና ፊርማ( ካለ)      

የአክሲዮን ግዥ ማመልከቻ ቅፁን ያስሞላው፣ ስምና ፊርማ      

“ማሳሰቢያውን ከጀርባው ይመልከቱ” 
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ማሳሰቢያ 

1. ለወኪሎች ወይም ለአክሲዮን ማህበሩ ሰራተኞች በጥሬ ገንዘብ ክፍያ መፈፀም የተከለከለ ነው፡፡ 

2. የተከፈለው የአገልግሎት ክፍያ (Service charge) ለአክሲዮን ገዥው ተመላሽ አይደረግም፡፡ 

3. የዝግና ተንቀሳቃሽ ሂሳብ የገቢ ማዘዣ ሰነድ ኮፒው ቀሪ ሆኖ ዋናው ለአመልካቹ ይሰጣል፡፡ 

4. የአገልግሎት ክፍያ (Service charge) የሚሰላው በተፈረሙ አክሲዮኖች መጠን ሆኖ ክፍያውም ሙሉ በሙሉ ከመጀመሪያው ክፍያ ጋር ተጠቃሎ 

የሚፈፀም ይሆናል፡፡ 

5. ዝቅተኛ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መጠን 250 (ሁለት መቶ ሃምሳ) አክሲዮኖችን ሲሆን አከፋፈሉ ከላይ በተጠቀሰው መልኩ ሙሉ በሙሉ 

በመጀመሪያ ወይም በሁለት ጊዜ በመጀመሪያ 50 በመቶ በቀጣዩ ሦስት ወር ውስጥ ደግሞ ቀሪውን 50 በመቶ ክፍያ ማጠናቀቅ ይቻላል፡፡ 

6. በባለአክሲዮኖች የተፈረሙ አክሲዮኖች ዋጋ ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተጠቃሎ ለኢቴክ አ.ማ. መክፈል አለበት፡፡ 

በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ ክፍያ ያልተፈፀመባቸውን አክስዮኖች በተመለከተ አክስዮን ማህበር በኢትዮጵያ ንግድ ህግ አንቀጽ 342 ድንጋጌ 

መሠረት ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል፡፡ 

7. በዚህ ውል ላይ የተጠቀሰው የአክሲዮን ግዥ እና የአገልግሎት ክፍያ ባንክ ገቢ ካልተደረገ እና በውሉ ላይም የኢቴክ አ.ማ. አርማ ያለበት ማህተም 

ካላረፈበት ዋጋ አይኖረውም፡፡ 

 

 

በትውልድ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልፅ መታወቂያ ካርድ፣ ዜግነትን የሚገልፅ ፓስፖርት' የውክልና ስልጣን የሰነድ ማስረጃ፣ የተገናዘቡ ኮፒዎች ከዚህ 

የማመልከቻ ቅጽ ጋር ተያይዘው መቅረብ አለባቸው፡፡ 

 

 

አድራሻ 

ከተማ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ቦሌ ወረዳ 3 ስልክ ቁጥር 0116504041, ዳቢ ሕንጻ 6ኛ ወለል 

ኢሜይል   shares@etechsc.com  ፓ.ሣ.ቁ. 17968 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 
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